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Torgeir Oma

I dagens utgave av bloggen min har jeg mimret litt om Apotekergården i
Sandvika (http://ttt.skoletjenesten.no/apotekergarden-i-sandvika-med…/) og
brukt vedlagte bilde, som ifølge Bærum bibliotek er tatt i 1950. Men jeg lurer
på om det er yngre, siden det ser ut som det er drosjeholdeplass mellom
Apotekergården og Helgerudgården – den lå vel ved den gamle Ringigården
i 1950? Kan det stemme at bildet er tatt fra den gamle Aamodtgården?
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Kommenter

 · Svar · 1 u · Redigert

Elin Birgit Fuglehaug Med Aamodtgården er det nok riktig, for den
nye hadde ikke en slik veranda. Er faktisk litt usikker med drosjene.
De har jo, som du sa, vært ved Ringigården, noe jeg har bilde av, og
kom senere foran Budstikkagården. Jeg tok drosjelappen i `69, og
da var de ved Engervannsveien. Den drosjebua har flyttet mange
ganger rundt i Sandvika, og det var stas da de fikk ny "bu" ved
Engervannet. Du kan jo se når den nye Aamodtgården ble bygget,
så har du kanskje svaret med drosjeholdeplassen.

Liker

 · Svar · 1 u

Jorunn Wangen Denne taxibua husker jeg godt.🌟

Liker

 · Svar · 1 u

Eva Thronsen Jeg mener at det var en manufakturforretning i
mellom apoteket og Helgerudgården.

1
Liker

 · Svar · 1 u

Lillian Ingebretsen Søstrene Christiansen solgte stoff. Dvs. tøy.
2

Liker

 · Svar · 1 u · Redigert

Ivar Nielsen er nok fra gamle aamodt gården den brant ned å ble
erstattet med "svinggården" ser ut som en mecedes poton karrosseri
drosje helgerudgårdens ende burde erstattes med denne varianten
av et retro bygg -

Liker

 · Svar · 1 u

Ivar Nielsen

1
Liker

 · Svar · 1 u

Inger Lise Mindrebøe Så fint å se bilder fra jeg var liten😊

Liker

 · Svar · 1 u

Stein Arild Andresen  På dette bilde er drosje bua ved
Ringigården 1952

2
Liker

 · Svar · 1 u

Lillian Ingebretsen Stein Arild Andresen så langt tilbake jeg
kan huske var drosjene der. Plassen het drosjeholdeplassen.
Der sto også juletreet. Koselig da både barn og voksne gikk
rundt, og Sandvikens mannskor stod på Østbytrappa og sang.
❤ �🤶

3
Liker

 · Svar · 1 u

Eva Kristin Bergersen Så artig å lese om apoteket, husker godt
lukten og at det var harde trebenker. Trist at man har sanert alt som
ga Sandvika sjel og særpreg!

1Liker

 · Svar · 1 u

Øyvind Hille Sikkert fra midten av 50 tallet, Mercedes Ponton på
bildet ble produsert fra 53.

1
Liker

 · Svar · 1 u

Trond Erik Løwgren Som Øyvind Hille helt riktig sier er bildet fra
1953/senere basert på Mercedes'en. Når ble drosjeholdeplassen
flyttet fra gamle torget (Kinoveien)? Elin Birgit Fuglehaug hadde dere
68?.

Liker

 · Svar · 1 u

Elin Birgit Fuglehaug Han hadde C38. Det ble rundt 1962
delt ut tre bevilgninger til C37, 38 og 39. For det meste hadde
han Ford. Unødvendig å si han var Ford fan. Da jeg tok
drosjelappen, hadde han en 17m, (metallic-grønn) som var
helt herlig å kjøre. Han hadde noen år også reservedrosje,
C`83 eller `84, husker ikke helt nummeret.

Liker

 · Svar · 1 u

Grethe Bjerke Manufakturen mellom apotekergården og
Helgerudhallen ble kalt 'Kristiansen i haven' kan jeg huske

2
Liker

 · Svar · 1 u

Jorunn Øygard Du har ikke bilde av bokhandelen også? Og den
lille fruktbutikken med papegøye, der de solgte soft-ice?

Liker

 · Svar · 1 u

Elin Birgit Fuglehaug Har sett et par andre bilder med
drosjeholdeplassen ved apoteket, og de er datert 1964. Etterpå
flyttet holdeplassen til Engervannsveien og fikk et skikkelig løft med
ny drosjebu.

Liker

 · Svar · 1 u · Redigert

Stein Arild Andresen  Elin Birgit Fuglehaug Bilde av
drosjeholdeplassen ved apoteket 1965

2
Liker

 · Svar · 1 u

Stein Arild Andresen  Elin Birgit Fuglehaug
Drosjeholdeplassen ved Engervannsveien

3
Liker

 · Svar · 1 u

Ivar Nielsen Stein Arild Andresen rett før overgangen til
taklamper som erstattet reg løyve skiltene som fulgte
bilen,Har prøvd å få personlig skilt med mitt løyve men blir
ikke godkjent -tilhører vel kongehuset nå?

Liker

 · Svar · 1 u

Frank Østmo Kjørte drosje fra høsten 68 til våren 69, holdeplassen
ble flyttet fra apoteket våren 69 til ny bussterminal ved Gustav Lund

1
Liker

 · Svar · 6 d

Harald Larsen Bildet er nok tatt nærmere 1960. Før den tid var hele
eiendommen inngjerdet. Det var «fotgjengerport» rett til høyre for
inngangen til apoteket, og kjøreport foran det store valnøtt-treet (ved
drosjebua på bildet). Begge portene hadde store granitt-portstolper.
Den utvendige nedgangen til kjelleren lå også innenfor gjerdet.

6
Liker

 · Svar · 6 d

Grete Johansen Jeg men å huske at det var en butikk, som min
mor handlet i, til høyre på bilde. Kristiansen i haven, sa min mor.

Liker

 · Svar · 6 d

Petter Larsen Stemmer nok det. Husker vi kjøpte undulat der😊

Liker

 · Svar · 6 d

Mette Margrete Bjerke Jacobsen Kan ikke huske dem hadde
Undulater hos Kristiansen i hagen,men,stoffer,klær og masse annet
😁🌷

1
Liker

 · Svar · 6 d

Gørill Andskog Oelschlägel Undulater var nok på torvet😉

Liker

 · Svar · 6 d

Petter Larsen Det var det ja😊.. Mente det var i annen etg. der..

Liker

 · Svar · 6 d

Mette Margrete Bjerke Jacobsen Var vel ikke 2 etg hos Kristiansen
i hagen,a det jeg husker😃

Liker

 · Svar · 5 d

Harald Larsen Mette Margrete Bjerke Jacobsen Jo visst,
doktor Gamnes hadde jo kontoret i 2. etasje, rett over
Kristiansen.

Liker

 · Svar · 5 d

Mette Margrete Bjerke Jacobsen Harald Larsen Ja,det er
mange år siden så det var gått i glemmeboken.Ha,en god dag
🌷😁

Liker
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